
Opstapplaatsen: D

6 dagen / 5 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

17 februari 19 € 719

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 190

-10%

Dag 1 • België - Lyon
In de voormiddag rijden we richting Metz en Toul.’s 
Namiddags via Mâcon naar Lyon. Installatie in ***Comfort 
Hotel Stadium.
 
Dag 2 • Lyon - Cannes - Nice
In de voormiddag rijden we verder richting Cannes. ’s 
Namiddags bezoeken we deze prachtige stad, bekend van 
het glamoureuze filmfestival. We maken een wandeling 
doorheen het centrum en langs de Boulevard La Croisette. 
Achteraf naar Nice voor installatie in ****La Malmaison 
Boutique Hôtel

Dag 3 • Nice – Monaco - Nice
Vandaag bezoeken we Monaco. Deze dwergstaat wordt 
volledig omsloten door Frankrijk en is na Vaticaanstad 
het kleinste land ter wereld. Monaco staat internationaal 
bekend als mondaine badplaats en belastingparadijs. We 
rijden langs het circuit van de Grand Prix in het Formule 
1-autoracen en wandelen langs het beroemde casino van 
Monte Carlo. Ook kunnen we genieten van een drankje 
in het Café de Paris. ’s Avonds rijden we terug naar Nice 
waar we na het avondmaal genieten van Le Carnavalesque 

Illuminé of de parade van de lichtjes. Nice baadt dan in 
het licht van feestelijk versierde huizen, winkels en wagens.

Dag 4 • Nice
Vandaag nemen we de tijd om Nice zelf te verkennen. We 
wandelen door het centrum en flaneren op de Promenade 
des Anglais. In de namiddag genieten we van de Bataille 
des Fleurs of de bloemenparade. De Bloemenparade 
bestaat uit praalwagens van niet minder dan 6 meter hoog 
en 7 meter lang.

Dag 5 • Grasse - Lyon
In de voormiddag bezoeken we in Grasse de parfumerie 
Galimard. In de namiddag naar Lyon. Installatie in *** 
Comfort Hotel Stadium.

Dag 6 • Lyon - België
We rijden door Frankrijk in de richting van België.

LA MALMAISON NICE BOUTIQUE HOTEL
Ligging: Op 5min loopafstand van de Promenade des 
Anglais, de oude stad en het strand
Uitrusting: Mooi modern hotel met lobby, lounge bar, wifi 
en lift
Kamers: Comfortabele kamers met airco, TV en telefoon, 
badkamer met bad/douche, toilet, haardroger, kluisje
Maaltijden: Ontbijtbuffet, ’s Avonds verzorgde 3-gangen 
maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 6e 
dag het ontbijt

 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

 � Zitplaats tijdens de carnavalparades

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

CARNAVAL MONTE CARLO - MONACO

BATAILLE DES FLEURS

EXCURSIEREIZEN

76 77

Nice staat bekend als de Franse carnavalsstad bij uitstek. Ieder jaar zakken meer dan 1.200.000 feestvierders naar Nice af om dit evenement 
bij te wonen. De Bataille des Fleurs is een bloemenparade op de beroemde Promenade des Anglais en de Carnavalesque Iluminé is de 
avondparade. De stad baadt dan in het licht. 

Carnaval in Nice FRANKRIJK • VERNIEUWD  


